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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2020

Aika

torstai 16.4.2020 klo 18.00 – 19.20

Paikka

Seurakuntakeskus Tapuli
Eurajoki

Jäsenet
paikalla

Antti Timo
Aro-Heinilä Tuomo
Isokorpi Kristiina
Jalonen Jouko
Jalonen Marja
Kotilehto Uolevi
Lanki Auli
Lehtinen Harri
Lempainen Seppo
Mäkilä Henrik
Nuurma Eeva
Pämppi Saara
Pämppi Virpi
Rauvola Timo
Seppä Anna-Liisa
Suominen Hanna
Suoyrjö Irja
Tuominen Hanna
Tuominen Mikko
Valtonen Matti

jäsen, etänä
jäsen, etänä
jäsen, etänä
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen, etänä
jäsen, etänä
jäsen
jäsen
jäsen, etänä
jäsen
jäsen, etänä
jäsen, etänä
jäsen

Muut

Riihimäki Asko
Sallila Jarmo
Sildén Katri

kirkkoherra
kirkkoneuvoston jäsen
talouspäällikkö, sihteeri

Estyneet

Mäkilä Veijo
Nordling Niina
Nummi Olavi

jäsen
jäsen
jäsen, varapuheenjohtaja

8§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen kirkkoherra piti alkuhartauden.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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9§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KJ 8:5 §:n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä
pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on lähetetty kirkkojärjestyksen mukaisesti
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 8.4.2020.
Kutsu asialuetteloineen pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 8.4 – 16.4.2020.
Kokouksesta on ilmoitettu Satakunnan Viikossa.
KL 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla. Esteestä eivät olleet ilmoittaneet Olavi Nummi, Niina Nordling, Veijo
Mäkilä.
Päätösvaltaisuuden toteamiseksi suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja
todetaan varajäsenten paikallaolo. Paikalla oli 23 valtuutetusta 20.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Päätösesitys (pj)
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

10§
Pöytäkirjan tarkastajat
KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää,
että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Pöytäkirjan tarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Seuraavana vuorossa ovat Nuurma Eeva ja Lanki Auli.
Päätösesitys (pj)
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Nuurma Eeva ja Lanki Auli.
Päätös Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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11§
Työjärjestyksen hyväksyminen
KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 9 §:n mukaan asiat otetaan esityslistalle
puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä,
esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätösesitys (pj)
Hyväksytään kirkkovaltuuston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös Hyväksyttiin

12§
(Kn 05.06.2019 / 113§) / Liite1
Luvian seurakunnan kirkonarkiston siirtäminen Turun maakunta-arkistoon
Luettelo Luvian seurakunnan kirkonarkistosta talletuksena Turun maakunta-arkistoon
siirrettävistä asiakirjoista on liitteenä.
Päätösesitys (khra)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Luvian seurakunnan
kirkonarkistosta talletuksena Turun maakunta-arkistoon siirrettävät asiakirjat
luettelon mukaan.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
__________________________________________________________________
Päätösesitys (Kn 5.6.2019 / 113§)
Esitetään, hyväksyttäväksi Luvian seurakunnan kirkonarkistosta talletuksena
Turun maakunta-arkistoon siirrettävät asiakirjat luettelon mukaan.
Päätös

Hyväksyttiin

13§
Tilinpäätös 2019
Seurakunnan tasekirja sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailut,
tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot. Hautainhoitorahaston tilinpäätös sisältyy
seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin.
Toimintakertomus sisältää kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja talouspäällikön laatiman
yleiskatsauksen, hallintoelimien kokoonpanon ja päätöksentekoon osallistumisen,
vakinaisessa tai määräaikaisessa palvelussuhteessa ollut henkilöstö, seurakunnan
väkiluvussa tapahtuneet muutokset, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisen sekä talousarvion toteutumisvertailut.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Talousarvion toteutumisvertailut muodostuvat käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- sekä
investointiosasta. Talousarvion toteutumisvertailuun merkitään myönnetyt määrärahat ja
tuloarviot, niiden muutokset, määrärahan käyttö, tuloerien kertyminen sekä määrärahan ja
tuloerän ylitys tai alitus.
Toteutumisvertailu esitetään vähintään sillä sitovuustasolla, jolla kirkkovaltuusto on
hyväksynyt määrärahat ja tuloarviot eri toiminnoille.
Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso, toimintakate
(ulkoinen), investointien osalta sitovuustaso on kohdekohtainen.
Tuloslaskelmassa
Toimintakate oli 1 649 580 euroa, joka oli 120 410 euroa yli arvion.
Kirkollisverotilitykset kasvoivat 1,94 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2019
kirkollisveroa tilitettiin 1 876 555 euroa, joka oli 3 445 euroa arvioitua vähemmän.
Valtion rahoitusta maksettiin 181 332 euroa. Verotuskulut olivat 27 200 euroa. Kirkon
keskusrahastomaksuja maksettiin 74 172 euroa ja eläkerahastomaksuja 109 764 euroa.
Rahoitustuotot ja -kulut olivat 1 924 eroa positiivinen.
Vuosikate oli 204 724 euroa positiivinen.
Poistoja kirjattiin yhteensä 165 822 euroa.
Tuloslaskelmassa ennen tilikauden tulosta on esitetty erilliskirjanpitona hoidettavan
hautainhoitorahaston tuotot 106 116 euroa ja kulut 85 699 euroa sekä rahastosiirto 20 711
euroa.
Investointimenoja olivat urkuhanke, joka eteni suunnitelman mukaan sekä
Seurakuntakeskus Tapulin ulkoalueiden saneeraus.
Eurajoen seurakunnan tasekirja 2019 on liitteenä. Liite

Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto hyväksyy Eurajoen seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2019,
allekirjoittaa sen ja lähettää sen tilintarkastajalle hallinnon sekä talouden
tarkastusta varten.
Päätös Hyväksyttiin
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Kn 16.04.2020 / 47§)
Eurajoen seurakunnan tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy vastuullisena
tilintarkastajanaan Aino Lepistö. Eurajoen seurakunnan tilintarkastus suoritettiin 30.3.2020.
Tarkastuksesta tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen.
Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus kirkkovaltuustolle liitteenä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (tp)
Lähetetään tilintarkastuskertomus kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja esitetään
kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Eurajoen seurakunnan tilinpäätöksen
vuodelta 2019 ja, että se päättäisi vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2019.
Päätös
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
__________________________________________________________________
Tasekirja ja tilintarkastuskertomus liitteenä. Liite 2 ja 3.

Päätösesitys (kn 16.4.2020/ 47§)
Lähetetään tilintarkastuskertomus kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja esitetään
kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Eurajoen seurakunnan tilinpäätöksen
vuodelta 2019 ja, että se päättäisi vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2019.
Päätös

Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta
1.1.- 31.12.2019.

14§
Aiesopimus Porin aluekeskusrekisteriin liittymisestä (Kn 25.2.2020 / 18§)
Vuoden 2022 alusta tulee kaikkien seurakuntien kuulua johonkin aluekeskusrekisteriin.
Tällöin kirkonkirjojen pitoon liittyvät tehtävät jäävät pois paikallisseurakunnilta ja ne
hoidetaan keskitetysti.
Arkkihiippakunnan alueella on vireillä kaksi aluekeskusrekisterin perustamissuunnitelmaa,
Porissa ja Turussa. Eurajoen seurakunta on neuvotellut liittymisestä aluekeskusrekisteriin,
jonka isäntäseurakuntana toimii Porin seurakuntayhtymä ja palvelupisteet sijaitsisivat
Porissa ja Raumalla.
Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on tehnyt asiaan liittyen seuraavan
päätöksen (12.2.2020 §10):

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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------Päätösesitys (khra): Kirkkoneuvosto
1. merkitsee Porin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen Porin
aluekeskusrekisterin perustamisesta tiedoksi
2. Hyväksyy aiesopimuksen Porin aluekeskusrekisterin perustamiseksi ja lähettää
sen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös: Merkitään Porin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätös Porin
aluekeskusrekisterin perustamisesta tiedoksi. Hyväksytään aiesopimus Porin
aluekeskusrekisterin perustamiseksi ja lähetetään se kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Valitusosoitus; ei valitusoikeutta -valmistelu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Päätösesitys (kn 25.2.2020/18§)
Annetaan tiedoksi
Päätös

Asia merkittiin tiedoksi

15§
Luvian seurakuntakeskus (Kn 3.2.2020 / 6§) Liitteet 4-5
Insinööritoimisto Levola Oy, Ulvila on tehnyt Luvian seurakuntakeskuksessa Kosteus- ja
sisäilmateknisen kuntotutkimuksen.
Pääkohdat tutkimuksista:
1) iv-kokonaisuus:
a. iv-kanavissa mikrobi-löytöjä, ja jopa home-itiöitä (Samun huone)
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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b. kanavat tulee nuohota viivytyksettä, iv-koneet tulee huoltaa/uusia (toinen
ivkone ei toimi kunnolla), termostaatin toimivuus tarkistettava,
vuosihuoltosopimukset tehtävä
c. alipaine ongelmana
d. ikkuna-seinä / seinä-lattia -rajapinnat pitää tiivistää, ilma kulkeutuu nyt vääriä
reittejä 2) lattia:
a. mittaus tehty pintamittauksena
b. maton päällinen ok, maton alapinnassa mikrobi-kasvustoa, osin erittäin
runsasta – kosteutta hieman, lattiaan ei vielä porattu reikiä parempaa
mittausta varten
c. ongelmat ulkoseinien läheisyydessä, sisäosista otettu näytteet kuivia ja
puhtaita
d. matto tulee poistaa
e. sekä kirkkoherranviraston huoneessa että Bunkkerissa nurkissa silminnähden
huomattavaa lattian painumaa
3) katto / rännit
a. katossa reikä, joka tulee paikata välittömästi
b. rännit tulee uusia (rikkonaisia osuuksia sekä kirkon puolella että etupihan
puolella)
c. öljykeskuslämmityksen aikainen piippu tulee kattaa/peittää (sataa sisään nyt)
4) maa-aines:
a.
todettiin että käytetty maa-aines on vääränlaista,
liian tiivistä, sitoo kosteutta
b.
salaojat / tarkistuskaivot => missä sijaitsee
5) perusteellinen siivous:
a. yläpölyt
b. kemikaali (hiuslakka tai vastaavia jäämiä) saatava pois
Seurakunta sai raportin, tutkimuksen maksaja oli Eurajoen kunta. Tällä
hetkellä seurakuntakeskuksen alakerran työhuoneet
- johtava kappalainen Samu Repo
- kirkkoherranvirasto / Liisa Kivekäs
- diakoniatyö / Virpi Rönkkömäki-Mäntynen
- Bunkkeri nuorison käytössä kerran viikossa
Yläkerta
- Petri Niemelle osoitettu alustavasti työhuone yläkerrasta
Vanha Kanttorila
- Eija Helander
- toinen huone, joka ollut Petri Niemellä, alustavasti varattu Virpille
- väliaikainen työpiste Essi Hautala / inventoija sekä kanttori Pekka Jokitalo
Kiinteistötyöryhmä käsitteli tilannetta ke29.1.2020 kokouksessaan.
Päätökset:
- katon paikkaus ja rännien uusinta tehdään viivytyksettä. Otetaan yhteyttä Lehtoseen,
joka tehnyt seurakuntakeskuksen katon.
- Pyydetään
o selvitys tehtävistä toimenpiteistä seurakuntakeskuksella
o tarjouspyyntöpapereiden laatiminen
o tarjous valvojan työstä
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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-

viiveettä rakennetaan kaksi työskentelysolua yläkerran aulaan Liisa Kivekkäälle sekä
Samu Repolle. Päätettiin että työskentelysolujen alalta lattian päälle levytys.
vaihtoehtoinen nuorisotila (saunan takkahuone) tulee varmistaa sopivaksi

Päätösesitys (tp)
Pyydetään työselvitys kunnostustöiden osalta.
Pyydetään hinta-arvio töistä ja tehdään toimintasuunnitelma, jonka kanssa
edetään. Käsitellään saatu tarjous sekä kunnostustöiden kustannusarvio
seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys sillä lisäyksellä, että Kirkkoneuvosto esittää
Kirkkovaltuustolle että se hyväksyisi kuluvan vuoden talousarvioon lisämäärärahan
180.000euroa Luvian seurakuntakeskuksen saneeraustyöhön. Kirkkovaltuustolta
pyydetään valtuutta lainan ottamiseen työn rahoittamiseksi.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: on vaikutusta
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

____________________________________________________________________
Päätösesitys (Kn 3.2.2020 / 6§):
Kirkkoneuvosto esittää Kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi kuluvan vuoden talousarvioon
lisämäärärahan 180.000euroa Luvian seurakuntakeskuksen saneeraustyöhön.
Kirkkovaltuustolta pyydetään valtuutta lainan ottamiseen työn rahoittamiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti tarkennuksella, että mahdollisen lainan
vakuudeksi esitetään seurakunnan omistamien asunto-osakkeiden
osakekirjoja.

16§
Muut asiat
16.1. Eurajoen kunnalle lähetetty anomus liittyen kiinteistöveroon
16.2. Varmistetaan metsänhoitoyhdistyksen kanssa kaatuneet puut Luodon
alueella ja mahdollinen tuho-/vakuutusilmoitus

17§
Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita

18§
Valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 6 mukaisen valitusosoituksen.

19§
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo19.20

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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KIRKKOVALTUUSTO

Seppo Lempainen
puheenjohtaja

Katri Sildén
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Eurajoella 21.4.2020

Auli Lanki

Eeva Nuurma

Pöytäkirjan nähtävillä olo
KJ 25:3 §:n mukaan kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 22.4.- 23.5.2020 aukioloaikoina
ma – to klo 10.00 – 12.00.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Eurajoen seurakunnan ilmoitustaululla
8.4.- 23.5.2020.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

